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Anexa nr. 1B la normele metodologice 

- Model -
- Formular pentru persoane fizice -

OFERTĂ DE VÂNZARE TEREN 
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judeţul/sectorul . . .... , codul poştal ............. :--::: ...... , e-mail ...... -:-:-::-. ........ , tel. ........ -::: ....... , vând 
teren agricol situat în extravilan, în suprafaţă de .� .. (ha), la preţul de (*).Llt.o/.ţi!ţ.\: .. (lei) . C/4 _.. 
C d. ··1 d • "2) u I s&�-e,,.a���u.le.. aon 1ţ11 e e vanzare sunt urmatoare e: ........................ 
Date privind identificarea terenului: 

Informaţii privind amplasamentul terenului 
Categoria 

Specificare Oraşul/ 
Număr 

de Observaţii 

Comuna/ 
Suprafaţa Număr Număr de Număr 

folosinţă"3) 

Judeţul 
(ha) cadastral carte funciară tarla/lot parcelă 

(**)
(*} (**) (**} (**} (**) 

Se completează �5'10\6-l: 
©,S-o B/2 �ij 

de către &l� Gf t:F°Yri�t.J. � vânzător. / 
Verificat 

primărie r r 'I y) 'I 
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, declar că datele sunt reale, corecte şi complete. 

Data ..... f {S\ .. r?.f .?..t?.?./. ...... .
NOTE: 

- Câmpurile notate cu(*) sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile notate cu(**) se completează în cazul în care sunt cunoscute informaţiile.

"1) Se completează numele şi prenumele proprietarului terenului.

"2) Se va completa în cifre şi litere.

"3) Se completează categoria de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan conform art. 2 din Legea fondului funciar

nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

"4) Se completează cu „X" rubricile în care informaţiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidenţele fiscale,

evidenţele de stare civilă, altele asemenea.
Sunt de acord ca datele din afişarea ofertei de vânzare, din oferta de vânzare şi din dacumentele anexate să fie introduse În bazele de

date care se organizează În temeiul legii nr. 17 /2014, cu modificările ulterioare, din ordinul 311/2020, cu respectarea dispoziţiilor legii nr.

677 /2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal „GDPR" legea nr. 190/2018 şi libera circulaţie

a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.


